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COMPOSIÇÃO  DO  CADERNO 

Informática Básica 36 a 50

Conhecimentos Específicos 51 a 100

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na folha de Respostas. Além 
disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Prova quanto a falhas de impressão e de numeração, e se 
o  cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e 
ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas e, para seu preenchimento, é permitido, 
somente, o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta. Leia atentamente cada item da 
prova objetiva e o julgue como VERDADEIRO ou FALSO, preenchendo na folha de resposta, conforme seu 
julgamento, o alvéolo referente a cada item da seguinte maneira:  

2.1. Conforme Edital, de acordo com os subitens: 10.3.2 Será atribuído o valor de 1 (um) ponto para cada 
marcação em acordo com o gabarito oficial; 10.3.3 Será atribuído 0 (zero) ponto para cada item em branco 
ou com dupla marcação; 10.3.4 Será descontado o valor de 0,75 (setenta e cinco centésimos) de ponto para 
cada marcação em desacordo com o gabarito oficial.

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 
(sessenta) minutos do início da prova, o candidato poderá ausentar-se da sala acompanhado de um fiscal, 
todavia apenas poderá deixar definitivamente esse local  e entregar sua Folha de Respostas após decorridas, 
no mínimo, 2 (duas) horas do início da prova, não podendo, no entanto, levar o Caderno de Prova. Os 3 (três) 
últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida 
e assinada. O candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Prova somente se aguardar em sala até o 
término do prazo de realização da prova estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP -                                                                                            
www.institutoaocp.org.br,  no dia posterior à aplicação da prova. 

 
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento 

eletrônico emita ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. 
O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na 
Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.

INSTRUÇÕES

MANHÃ
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P O R T U G U Ê S

Atlântida

 O primeiro a falar do continente perdido 
da Atlântida foi o filósofo ateniense Platão 
(417-347 a.C.) nos textos Timeu e Crítias. Ele 
teria ouvido a história de alguém que a ouvira 
do poeta Sólon (615-535 a.C.) que, por sua vez, 
a ouvira dos sacerdotes da cidade egípcia de 
Sais. Segundo o relato, nove mil anos antes 
da época de Sólon (mais ou menos 10.000 
a.C.), a Atlântida dominava toda a costa do 
Mediterrâneo. A ilha-continente ficava além 
dos Pilares de Hércules (que hoje conhecemos 
como o Estreito de Gibraltar), era governada 
por um colegiado de dez reis e tinha sido 
fundada por descendentes do titã Atlas 
(daí o nome). Os atlantes, muito abusados, 
resolveram escravizar todos os povos do 
mundo. Os deuses ficaram furiosos e fizeram 
a civilização desaparecer do mapa numa série 
de terremotos e inundações.

 Embora a história oficial não reconheça 
a existência de uma civilização avançada em 
10.000 (Jericó, a comunidade humana mais 
antiga do mundo, surgiu em 9.000 a.C. e nada 
mais era que uma vila de agricultores cercada 
por muros e barro), ideias associadas à Atlântida 
aparecem na literatura paracientífica, seitas 
exóticas, escolas esotéricas, organizações 
secretas e teorias conspiratórias. [...]

 A arqueologia, no entanto, nunca 
encontrou artefato ou ruína que comprove a 
existência da Atlântida. Teorias que associam 
as pirâmides maias às egípcias, como prova de 
uma herança cultural comum, caem por terra 
quando se confrontam datas de construção 
dos monumentos. As egípcias foram feitas 
em 2.700 a.C. O templo de Tenochtitlan foi 
terminado por volta de 1.487 d.C. É possível, 
entretanto, que uma vasta conspiração da 
ciência oficial esteja nos escondendo a 
verdade. Vai saber.

Fonte: ARAN, Edson. Conspirações. São Paulo: Geração Editorial, 
2004. p. 41-2. (adaptado).

Considerando o texto “Atlântida” como 
um todo e os aspectos linguísticos 
da Língua Portuguesa, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

1. O texto é predominantemente opinativo, 
na medida em que o autor expõe ideias 
peculiares. 

2. Dentre as funções da linguagem, a função 
conativa está praticamente ausente, o 
que pode ser verificado pela ausência de 
vocativos ou de verbos na segunda pessoa. 

3. O último parágrafo tem, em sua primeira 
linha, a expressão “no entanto”, cuja 
função é gerar uma oposição entre esse 
parágrafo e os anteriores. Do mesmo modo, 
a conjunção “entretanto”, utilizada nesse 
mesmo parágrafo, também tem a função 
de estabelecer uma oposição, mas, nesse 
caso, entre ideias internas ao parágrafo.

4. A palavra “Atlântida” é um substantivo 
próprio, feminino, singular e apresenta um 
encontro consonantal e nenhum dígrafo, 
assim como a palavra “herança”; contudo, 
nesta, o encontro consonantal se constitui 
de consoantes presentes em diferentes 
sílabas.

5. O texto indica uma oposição entre o discurso 
da ciência oficial e o de outras fontes como 
a literatura paracientífica, seitas exóticas 
etc. 

Considerando o primeiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

6. O futuro do pretérito composto “teria ouvido” 
foi utilizado para indicar o caráter factual 
das afirmações que o seguem. 

7. As formas “ouvira” (do trecho “[...] que a 
ouvira do poeta Sólon [...]”) e “tinha sido 
fundada” (do trecho “[...] de dez reis e tinha 
sido fundada por descendentes[...]”) são 
variantes de um mesmo tempo verbal. 

8. No trecho “[...] que, por sua vez, a ouvira 
dos sacerdotes da cidade egípcia de Sais.”, 
o termo “a” é um pronome pessoal do 
caso oblíquo, no feminino singular, objeto 
direto do verbo “ouvira” e que tem como 
antecedente “história”. 

9. Ao recriar o relato encontrado em Platão, 
há, inicialmente, uma parte descritiva, 
ilustrada principalmente pelos verbos 
“dominava”, “ficava”, “era governada” 
(todos com aspecto durativo) e uma parte 
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mais propriamente narrativa, ilustrada pelos 
verbos “resolveram escravizar” e “fizeram 
[...] desaparecer”. 

Considerando o segundo parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

10. A oração iniciada por “Embora” tem valor 
concessivo, ou seja, apresenta uma ideia 
que concorda com a ideia da oração principal 
(“ideias associadas [...] conspiratórias.”). 

11. Logo após a frase entre parênteses, 
no trecho “[...] por muros e barro), 
ideias associadas [...]”, há uma vírgula 
adequadamente utilizada para isolar uma 
oração subordinada adverbial. 

12. A crase em “[...] à Atlântida [...]” foi usada 
erroneamente. 

13. Jericó era uma das cidades de Atlântida, 
embora não fosse a principal delas, como é 
possível depreender de sua descrição: “[...] 
uma vila de agricultores cercada por muros 
e barro) [...]”, a qual evidencia seu caráter 
periférico.

14. O vocábulo “paracientífica” apresenta o 
mesmo processo de formação de palavras 
do vocábulo “endurecer”.

15. O adjetivo “exótico”, presente no trecho 
“seitas exóticas”, é sinônimo do adjetivo 
“excêntrico”. 

Considerando o terceiro parágrafo 
do texto “Atlântida” e os aspectos 
linguísticos da Língua Portuguesa, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

16. Do ponto de vista da construção, o terceiro 
parágrafo é pouco coeso, na medida em 
que se anuncia a existência de Atlântida 
como tema (primeiro período) e, logo no 
segundo período, passa-se a falar sobre 
maias e egípcios sem uma transição textual 
que deixe clara a relação de sentido. 

17. O “que” presente no trecho “Teorias que 
associam as pirâmides maias às egípcias 
[...]” é da mesma classe morfológica do “que” 
presente no trecho “É possível, entretanto, 
que uma vasta conspiração da ciência oficial 
esteja nos escondendo a verdade.”. 

18. No trecho “[...] caem por terra quando 
se confrontam datas de construção dos 
monumentos.”, o termo “se” indica a 
indeterminação do sujeito. 

19. No trecho “As egípcias foram feitas em 2.700 
a.C.”, há um zeugma, diferentemente do 
período seguinte, “O templo de Tenochtitlan 
foi terminado por volta de 1.487 d.C.”, o qual 
não o apresenta.

20. O texto termina com a frase “Vai saber.”, a 
qual é exemplo de um registro elevado da 
linguagem escrita.

A D M I N I S T R A Ç Ã O  P Ú B L I C A

A Universidade Federal da Bahia 
(UFBA) é uma autarquia com autonomia 
didático-científica, administrativa, 
patrimonial e financeira, nos termos da 
lei, de seu Estatuto e de seu Regimento 
interno. Tendo como base tais diplomas 
relativos a essa autarquia, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

21. Um dos objetivos da UFBA é fomentar 
a paz, a solidariedade e a aproximação 
entre nações, povos e culturas, mediante 
cooperação internacional e de intercâmbio 
científico, artístico e tecnológico, com 
especial foco nos países de língua oficial 
portuguesa e nos países latino-americanos.

22. Os representantes dos corpos discente 
e técnico-administrativo poderão votar 
em matéria referente a concurso para o 
Magistério Superior.

23. O Regime de Tempo Integral (TI), 
correspondendo a quarenta horas semanais 
de trabalho com dedicação exclusiva, será 
admitido em condições excepcionais, 
conforme estabelecido na legislação e 
nesse Regimento Geral.
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A Lei nº 12.527/2011 regula o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do 
art. 5o, no inciso II do § 3o do art. 37 e 
no § 2o do art. 216, todos da Constituição 
Federal; altera a Lei nº 8.112/1990; revoga 
a Lei nº 11.111/2005 e dispositivos da Lei 
nº 8.159/1991; e dá outras providências. 
Em relação às disposições da lei 
12.527/2011,  julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

24. Caso a informação solicitada esteja 
disponível ao público em formato impresso, 
eletrônico ou em qualquer outro meio 
de acesso universal, serão informados 
ao requerente, verbalmente ou por meio 
eletrônico, o lugar e a forma pela qual se 
poderá consultar, obter ou reproduzir a 
referida informação, procedimento esse 
que desonerará o órgão ou entidade pública 
da obrigação de seu fornecimento direto, 
salvo se o requerente declarar não dispor 
de meios para realizar por si mesmo tais 
procedimentos.

25. O serviço de busca e fornecimento da 
informação é gratuito, salvo nas hipóteses 
de reprodução de documentos pelo órgão 
ou entidade pública consultada, situação em 
que poderá ser cobrado exclusivamente o 
valor necessário ao ressarcimento do custo 
dos serviços e dos materiais utilizados.

A Lei nº 9.784/1999 regula o processo 
administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

26. Todos os atos do processo administrativo 
dependem de forma pré-determinada por 
lei.

27. Inexistindo disposição específica, os atos 
do órgão ou autoridade responsável pelo 
processo e dos administrados que dele 
participem devem ser praticados no prazo 
de dez dias, salvo motivo de força maior.

28. Concluída a instrução de processo 
administrativo, a Administração tem o 
prazo de até trinta dias para decidir, 
salvo prorrogação por igual período 
expressamente motivada.

29. Têm legitimidade para interpor recurso 
administrativo: os titulares de direitos e 
interesses que forem parte no processo; 
aqueles cujos direitos ou interesses forem 
indiretamente afetados pela decisão 
recorrida; as organizações e associações 

representativas, no tocante a direitos e 
interesses individuais homogêneos; os 
cidadãos ou associações, quanto a direitos 
ou interesses coletivos.

A Lei nº 8.429/1992 dispõe sobre as 
sanções aplicáveis aos agentes públicos 
nos casos de enriquecimento ilícito no 
exercício de mandato, cargo, emprego 
ou função na administração pública 
direta, indireta ou fundacional. Em 
relação às disposições dessa lei,  julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

30. Se um funcionário público permitir ou 
facilitar a aquisição, permuta ou locação 
de bem ou serviço por preço superior ao de 
mercado, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à pena de 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 4 (quatro) a 8 (oito) anos 
e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

31. Se um funcionário público retardar ou 
deixar de praticar, indevidamente, ato de 
ofício, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda 
da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 9 (nove) anos e 
multa civil de até 3 (três) vezes o valor do 
benefício financeiro ou tributário concedido.

32. Se um funcionário público celebrar 
contrato ou outro instrumento que tenha 
por objeto a prestação de serviços 
públicos por meio da gestão associada 
sem observar as formalidades previstas 
na lei, independentemente das sanções 
penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, o responsável pelo 
ato de improbidade está sujeito à perda dos 
bens ou valores acrescidos ilicitamente ao 
patrimônio, ressarcimento integral do dano, 
quando houver, perda da função pública, 
suspensão dos direitos políticos de 8 (oito) 
a 10 (dez) anos, pagamento de multa civil 
de até 3 (três) vezes o valor do acréscimo 
patrimonial e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.
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33. Constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer ação 
ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições e, notadamente, 
praticar ato visando fim proibido em lei ou 
regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência, punível com 
ressarcimento integral do dano, se houver, 
perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de 3 (três) a 5 (cinco) anos, 
pagamento de multa civil de até 100 (cem) 
vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente e proibição de contratar com 
o Poder Público ou receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário, pelo prazo de 3 (três) anos.

A Lei nº 8.112/1990, dispõe sobre o 
regime jurídico dos servidores públicos 
civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. Em relação 
às disposições dessa lei,  julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

34. A ação disciplinar prescreverá em 3 (três) 
anos quanto às infrações puníveis com 
demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade e destituição de cargo em 
comissão.

35. Não poderá retornar ao serviço público 
federal o servidor que for demitido ou 
destituído do cargo em comissão por 
corrupção.

I N F O R M Á T I C A  B Á S I C A

Em   relação   aos conceitos e 
procedimentos para uma navegação 
segura na Internet, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

36. Quando a sigla https está presente antes do 
endereço de um site web, indica ao usuário 
que a navegação está sendo realizada 
através do protocolo de transferência de 
hipertexto seguro.

37. A imagem a seguir indica que a guia do 
navegador Google Chrome versão 40, em 
um sistema Operacional Windows 10, foi 
acessada com o modo de navegação que 
garante privacidade. Essa funcionalidade 
pode ser acessada através da combinação 
de teclas Ctrl + Alt + N.

38. Um dos métodos comumente vistos na 
internet, para tentar conter spam, é a 
utilização de um teste a ser resolvido, 
denominado CAPTCHA.

Com base no Microsoft Word 2013, versão 
em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.
Obs.: O caractere “+”, quando utilizado, 
serve apenas para interpretação do item. 

39. Para selecionar uma determinada palavra 
do texto, basta o usuário realizar um duplo 
clique com o botão esquerdo do mouse 
sobre a respectiva palavra, ou clicar com o 
botão direito do mouse, acessar o submenu 
“selecionar” e a opção “palavra”.

40. Selecionar uma palavra no texto e, em 
seguida, pressionar a tecla de atalho Ctrl + ] 
aumentará o tamanho da fonte em 1 ponto.

41. A tecla de atalho Ctrl + S permite sublinhar 
o texto selecionado, enquanto a tecla de 
atalho Ctrl + W permite fechar o documento.

42. Basta selecionar o texto e ir pressionando 
a tecla de atalho Shift + F3 para alternar 
entre letras minúsculas e maiúsculas e para 
colocar a primeira letra de cada palavra em 
maiúscula.
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Considerando o Microsoft Excel 2013, 
versão em português em sua configuração 
padrão, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

43. Ao abrir uma nova planilha, clicar com o 
botão direito do mouse sobre o “cabeçalho” 
da coluna B e acionar a opção EXCLUIR, 
a coluna B é removida e a C passa 
automaticamente a ser identificada pela 
letra B.

44. Ao clicar em uma célula vazia, digitar a 
fórmula =2+2^2/2 e pressionar a tecla 
ENTER, será exibido como resultado o 
algarismo 4.

45. Ao clicar na célula A1 vazia, informar a 
fórmula =2*2 e pressionar a combinação de 
teclas Ctrl + ENTER, a fórmula é processada 
e o cursor permanece na célula ativa (A1).
Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

46. Para editar uma fórmula, basta clicar na 
respectiva célula e pressionar a tecla F3.

A respeito do Sistema Operacional 
Windows 10, versão em português, em 
sua instalação padrão, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

47. Para abrir a janela representada na imagem 
a seguir, basta utilizar a seguinte tecla de 
atalho  

Obs.: O caractere “+” foi utilizado apenas 
para interpretação desse item. 

48. O Prompt de Comando que substituiu o 
antigo MS-Dos passou a ter, por padrão, um 
plano de fundo na cor branco.

Acerca das noções de ferramentas e 
aplicativos de navegação, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

49. O Safari é o navegador padrão do Sistema 
Operacional Mac. Dessa forma, não é 
possível sua instalação e utilização no 
sistema Operacional Windows 10. 

50. O Microsoft Edge, “navegador rápido e 
seguro que é projetado para o Windows 10”, 
permite, através da tecla F11, a utilização 
no modo Tela Cheia.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Um idoso é levado ao ambulatório 
com relato pela família de alterações 
cognitivas e comportamentais, em uso de 
biperideno para tremores, com tonturas 
e quedas.  Em relação ao caso clínico 
relacionado às síndromes geriátricas, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

51. Entre as síndromes geriátricas    prováveis 
apresentadas pelo paciente estão: tremor 
essencial, incapacidade cognitiva e 
instabilidade postural.

52. A iatrogenia pode estar relacionada ao uso 
indevido de agente anticolinérgico para um 
diagnóstico impreciso de parkinsonismo.

53. A labirintite é causa frequente de tonturas 
e quedas, constituindo um dos principais 
diagnósticos da instabilidade postural e 
quedas em idosos.

Para um paciente geriátrico com 
hipertensão arterial e diabete melito, o 
tratamento e os valores alvos para níveis 
glicêmicos e pressóricos podem variar 
em relação aos adultos. Em relação ao 
tema,  julgue, como  VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

54. O enalapril é uma boa opção terapêutica, 
mas em caso de hipercalemia persistente, 
a troca por novos inibidores da ECA como o 
ramipril deve ser feita.

55. Os diuréticos tiazídicos são medicamentos 
de primeira linha e seu efeito independe 
do perfil metabólico e da função renal do 
paciente.

Paciente feminina com queixas de 
esquecimento há cerca de cinco meses 
associado à insônia terminal, com 
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despertar precoce. A família refere 
redução do prazer nas      atividades sociais, 
isolamento e desinteresse, além de 
irritabilidade    com netos e ruídos em sua 
casa. Foi prescrito um benzodiazepínico 
de longa ação há algumas semanas, sem 
melhora do quadro, deixando-a ainda 
mais desanimada. Em relação ao caso 
clínico, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

56. O diagnóstico sugere transtorno do humor  
e uma boa opção terapêutica pode ser 
inibidor de recaptação da serotonina.

57. Para evitar os efeitos residuais e a 
dependência, melhorando a eficácia 
e segurança, é possível trocar o 
benzodiazepínico de longa por outro de 
curta ação, como o lorazepam.

58. Devido à ocorrência da apatia, é possível 
acrescentar bupropiona ou metilfenidato, 
além de suspender e proibir o uso de 
benzodiazepínicos ou hipnóticos.

Sobre os aspectos biológicos 
e fisiológicos do processo de 
envelhecimento, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir. 

59. As principais alterações da composição 
corporal associadas ao envelhecimento 
são: redução da água extracelular, 
redução da massa magra e força muscular, 
principalmente das fibras tipo II de contração 
rápida, com aumento da proporção de 
gordura corpórea. 

60. Em função da rigidez das artérias, com 
aumento da espessura e redução da 
elasticidade da camada média, há aumento 
da resistência vascular periférica, da onda 
de pulso aórtico e diminuição da pressão 
diastólica.

61. O ciclo sono-vigília se modifica 
principalmente pelas alterações da fase 
de sono REM levando aos despertares 
noturnos mais frequentes e maiores índices 
de apneia/hipopneia. 

62. O envelhecimento leva a alterações na 
arquitetura e na função pulmonar, com 
redução da elasticidade alveolar, redução 
da capacidade vital, aumento do volume 
residual, piora da ventilação e da perfusão, 
mas a PCO2 não se altera.
 

Sobre os aspectos epidemiológicos e 
sociológicos do processo de transição 
demográfica, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir. 

63. O aumento da expectativa de vida              
brasileira se deve à redução da mortalidade 
infantil e em todas as idades, mas a 
população denominada “muito idosa”, 
acima de 80 anos, apresenta menores taxas 
de crescimento que a faixa etária entre 60 a 
79 anos.

64. A letalidade de doenças como pneumonia 
e insuficiência cardíaca aumenta em 
virtude de problemas comuns em idosos 
mais velhos: comorbidades, polifarmácia e 
iatrogenia, além do retardo em diagnósticos 
por manifestações atípicas.

65. O rastreamento para as neoplasias de 
mama e cólon deve ser interrompido após 
os 70 anos, mesmo se considerando a 
heterogeneidade dessa população. 

Paciente de 77 anos com rigidez plástica 
axial e em dimídio direito, bradicinesia 
global sem tremores, com hipomimia 
facial e micrografia há cerca de três 
anos e em uso de levodopa/carbidopa 
um comprimido três vezes ao dia e 
pramipexole 0,5 mg, à noite, apresenta 
alterações do controle das finanças, 
vem esquecendo-se de compromissos e 
está com dificuldade para execução de 
suas tarefas de marcenaria há cerca de 
seis meses, mais desatento e relatando 
alucinações visuais noturnas (“vejo 
muitos bichos nas paredes”). Com base 
nos critérios clínicos vigentes, e quanto 
ao provável diagnóstico do paciente e 
condutas terapêuticas, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

66. Demência na doença de Parkinson, em 
função do tempo de evolução dos quadros 
motor e cognitivo. Excluir delirium e 
suspender o pramipexole.

67. Demência com corpos de Lewy, visto que 
o parkinsonismo é rígido-acinético, sem 
tremor e com a presença de alucinações 
visuais e flutuações cognitivas.
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Um paciente de 62 anos, que trabalha 
como porteiro em prédio domiciliar, 
recebeu advertências pelas seguintes 
alterações do comportamento: usar 
pijamas no trabalho à noite e fazer 
piadas e comentários inapropriados 
com moradoras. Em casa, passa longos 
períodos com apatia, em frente à TV, e 
abusa de doces e bebidas alcoólicas. A 
esposa relata hipersexualidade que não 
havia previamente.  Diante desse relato, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os seguintes itens  relacionados ao 
provável diagnóstico.

68. Essa doença possui critérios diagnósticos 
clínicos de boa sensibilidade e 
especificidade; os marcadores biológicos 
no líquor são de alta acurácia.

69. Constitui a segunda causa 
mais frequente de demências                                                                             
secundárias, após a demência vascular, 
com boa resposta à terapêutica com 
agentes anticolinesterásicos em doses  
mais elevadas.

70. O uso de trazodona em altas doses pode 
ser benéfico para o controle dos sintomas 
neuropsiquiátricos.

Sobre as demências potencialmente 
reversíveis (DPR) em idosos, julgue, 
como VERDADEIRO ou FALSO, os itens 
a seguir.

71. O exame de neuroimagem estrutural 
é fundamental    para a detecção das 
demências iniciais verdadeiramente 
reversíveis.

72. A demência que ocorre na síndrome de 
Wernicke-Korsakoff, por abuso de álcool, 
é revertida com a reposição de tiamina 
parenteral.

73. Os distúrbios metabólicos, a neurossífilis 
e as doenças priônicas (Creutzfeldt Jakob) 
são causas frequentes de DPR.

74. A hidrocefalia de pressão normal (não 
comunicante) pode ser causa de DPR e se 
apresenta com a tríade: demência, alteração 
de marcha e incontinência urinária.

Paciente, professora aposentada, com 
relato pelos familiares de isolamento 
social, querendo “ficar mais quieta em 
casa” desde que se perdeu na rua uma 
vez, reduzindo seus afazeres e atividade 
física. Previamente hígida, hipertensão 
leve em uso de metildopa 250 mg BID. 
Foram aplicados os testes e escalas: 

Pfeffer 12 pontos (acompanhante que 
mora com ela); Mini mental 19 pontos; 
Fluência verbal 9 animais e 11 frutas por 
minuto; Figuras: duas após 5 minutos; 
Cornell 5 pontos, tendência à apatia; 
escala CDR = 1. Em relação ao caso 
clínico, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir. 

75. Há alterações cognitivas com 
comprometimento da funcionalidade, 
diagnóstico possível é de síndrome 
demencial por doença de Alzheimer de 
início tardio.

76. Os exames indicados para o diagnóstico 
diferencial incluem a função hepática, 
função renal, glicemia, íons, função 
tireoidiana, VDRL no líquor e neuroimagem 
funcional.

77. Nessa fase da doença, a memantina deve 
ser indicada, após a realização dos exames, 
em posologia progressiva semanal até a 
dose de 20 mg, para o declínio cognitivo e 
a apatia.

Sobre a ocorrência de Multimorbidades, 
Polifarmácia e Iatrogenia em idosos, que 
podem ocasionar Hipotensão ortostática 
ou postural, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

78. Anemia, hiponatremia por losartana e 
sertralina, disautonomias e mirtazapina são 
medicamentos e condições potencialmente 
causadoras da hipotensão postural.

79. Furosemida, metildopa, anemia 
megaloblástica, midodrina e atrofia de 
múltiplos sistemas são medicamentos e 
condições potencialmente causadoras de 
hipotensão postural.

80. Hipocalcemia, sulfato ferroso, 
fludrocortisona, neuropatia autonômica 
do diabetes e nortriptilina constituem 
medicamentos e condições potencialmente 
causadoras de hipotensão postural.
       
Paciente de 82 anos foi admitido em 
pronto atendimento com delirium 
hipoativo, taquipneia, normotensa, sem 
cianose. Raios X de tórax apresentou-
se com consolidação em base pulmonar 
direita. Exames laboratoriais com 
elevação de ureia (65 mg/dL), da 
proteína C reativa (PCR=96), leucocitose 
discreta, sem outras alterações. Filhos 
atenciosos, que solicitam cuidados 
domiciliares para o pai, alegando 
que o paciente está aceitando bem a 
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hidratação e à alimentação oral. Para o 
caso clínico e em relação a possibilidade 
de diagnóstico e conduta terapêutica 
indicada, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

81. Em caso de pneumonia adquirida na 
comunidade, o paciente pode receber 
antibioticoterapia domiciliar pelo bom 
suporte social, desde que sob a supervisão 
da família, CURB-65 com baixo risco de 
complicações.

82. Em caso de pneumonia adquirida na 
comunidade, mas com possibilidade de ser 
aspirativa, CURB-65 igual a quatro pontos, 
é necessária internação para tratamento 
hospitalar. 

Paciente idosa hipertensa e diabética, 
com hipertrigliceridemia em uso de 
fenofibrato há três anos, apresenta dor 
em joelhos, quadris e cotovelos há cerca 
de dois meses, fraqueza intensa em 
ombros, febre baixa, mal-estar e relata 
emagrecimento. Refere escurecimento 
visual à esquerda associado à cefaleia 
ipsilateral, sem perda de força muscular 
em dimídio esquerdo. Em relação ao 
caso clínico, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

83. Esse quadro clínico, com o resultado 
de exame de velocidade de 
hemossedimentação (VHS) igual a 118 
mm (método de Westergren) e elevação de 
CK, pode sugerir rabdomiólise pelo uso de 
fibratos. 

84. A corticoterapia parenteral em doses 
altas deve ser indicada, mesmo sem a 
confirmação do diagnóstico por biopsia, de 
forma empírica, para a melhora do quadro 
clínico, sendo capaz de reverter a  amaurose 
fugaz.

Em relação aos exames complementares 
e ao diagnóstico das grandes síndromes 
geriátricas, julgue, como VERDADEIRO 
ou FALSO, os itens a seguir.

85. Com o envelhecimento, há redução da 
capacidade renal de concentração e 
conservação de sódio, estando os idosos 
mais propensos à hipernatremia. As 
fórmulas utilizadas para estimar a taxa de 
filtração glomerular devem ser evitadas, 
dando-se preferência ao cálculo do 
clearance de creatinina em urina de 24 
horas.

86. Redução da velocidade de marcha, perda 
de peso não intencional, sensação de 
exaustão e baixa atividade física, além de 
presença de multimorbidades constituem 
os critérios de diagnóstico da síndrome de 
fragilidade em idosos. 

87. A anemia pode ser encontrada em até 20% 
dos idosos na comunidade. A chamada 
“anemia fisiológica do idoso” compreende 
níveis de Hg entre 10 e 13g/dl, usualmente 
com CHCM e VCM normais.

88. As escalas de avaliação de funcionalidade 
(atividades instrumentais e básicas de vida 
diária) devem ser aplicadas e utilizadas para 
a avaliação de dependência funcional, mas 
não interferem na avaliação da autonomia 
de idosos. 

89. A incontinência urinária do idoso pode 
necessitar de uma avaliação urodinâmica, 
e deve-se optar por anticolinérgicos como 
a solifenacina ou a darifenacina, em caso 
de hiperatividade da musculatura detrusora. 

90. Os   medicamentos   indicados   
para   o   tratamento das demências 
hipocolinérgicas em fase intermediária 
são os anticolinesterásicos rivastigmina, 
donepezila ou galantamina e o 
antiglutamatérgico memantina, associados 
ou de forma isolada.

O envelhecimento cerebral ocorre em 
decorrência da dificuldade em sintetizar 
substâncias fundamentais para a 
função neural, entre os 30 e 90 anos, 
havendo uma diminuição de 5 a 25% 
do conteúdo de proteínas cerebrais, 
ocorrendo, dessa maneira, um déficit 
funcional. Relacionado à produção de 
neurotransmissores com o avançar da 
idade, julgue, como VERDADEIRO ou 
FALSO, os itens a seguir.

91. Ocorre uma   diminuição da Acetilcolina, 
tendo  como consequência uma degeneração 
profunda e seletiva, caracterizando 
Alzheimer.

92. Ocorre uma diminuição da Dopamina, tendo 
como consequência uma diminuição na 
capacidade de atenção.

93. Ocorrem alterações não significativas da 
Serotonina, tendo como consequência 
depressão e Alzheimer.
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Paciente, 80 anos, com diagnóstico de 
artrose e em tratamento medicamentoso 
com AINE, procura ambulatório médico 
com história de perda de peso, náuseas, 
vômitos, dores abdominais vagas e 
constipação intestinal. Foi realizado EDA 
que evidenciou doença ulcerosa péptica. 
Em relação ao caso clínico, julgue, como 
VERDADEIRO ou FALSO, os itens a 
seguir.

94. Se a úlcera for benigna, sem evidências de 
câncer, displasia ou atipias, o paciente deve 
ser acompanhado com EDA anual.

95. Deve-se suspender o uso de AINEs, 
provável agente causal.

96. Dor epigástrica que piora com a alimentação 
ou uso de antiácidos e dor noturna que 
desperta o paciente são sugestivas de 
úlceras gástricas associadas ao H. pylori.

Embora as doenças biliares encontradas 
no idoso sejam praticamente as mesmas 
dos outros grupos etários, o paciente 
idoso geralmente tem comportamento 
clínico bastante diferente, dificultando 
o estabelecimento de um diagnóstico 
clínico correto. Em relação ao assunto, 
julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, 
os itens a seguir.

97. A formação de cálculos  biliares é 
determinada por três fatores principais: 
alteração na composição da bile hepática 
que se torna supersaturada com o colesterol; 
formação de cristais e hipermotilidade da 
vesícula biliar.

98. A maioria dos cálculos biliares é 
assintomático, podendo permanecer assim 
por anos e apenas se manifestar quando o 
cálculo biliar estiver inteiramente formado e 
houver maior tensão na vesícula.

99. Íleo Biliar é uma condição rara, mas é a 
causa de um quarto de todos os casos de 
obstrução intestinal não estrangulada, em 
pacientes acima de 65 anos de idade.

100. O colangiocarcinoma é a segunda causa 
mais comum de malignidade hepatobiliar.
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